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دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح  -  97

نزع السالح العام الكامل:  -  98

اإلخطار بالتجارب النووية ) أ ( 

متابعة االلتزامات يف مجال نزع السالح النووي املتفق عليها يف مؤتمري األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية  )ب( 
الستعراض املعاهدة يف عامي 1995 و2000

معاهــدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف جنوب رشق آسيا )معاهدة بانكوك( )ج( 

حظر إلقاء النفايات املشعة )د( 

نحو عقد معاهدة بشأن االتجار باألسلحة: وضع معايري دولية موحدة السترياد األسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها )ه( 

املشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخرية التقليدية )و( 

الشفافية يف مجال التسلّح )ز( 

نزع السالح اإلقليمي )ح( 

تحديد األسلحة التقليدية عىل الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي )ط( 

تدابري بناء الثقة عىل الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي )ي( 

تقديم املساعدة إىل الدول من أجل كبح االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة وجمعها )ك( 

الصلة بني نزع السالح والتنمية )ل( 

مراعاة املعايري البيئية يف صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السالح وتحديد األسلحة )م( 

تعزيز تعددية األطراف يف مجال نزع السالح وعدم االنتشار )ن( 

نزع السالح النووي )س( 

تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة )ع( 

نحو عالم خال من األسلحة النووية: التعجيل بتنفيذ االلتزامات بنـزع السالح النووي )ف( 

تخفيض الخطر النووي )ص( 

تدابري ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشامل 5)ق( 



االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه )ر( 

معاهدة حظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية األخرى )ش( 

تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء الخارجي )ت( 

العمل املوحد من أجل اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية )ث( 

متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مرشوعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها )خ( 

القذائف )ذ( 

استعراض وتنفيذ وثيقة اختتام دورة الجمعية العامة االستثنائية الثانية عرشة:  -  99

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا ) أ ( 

مراكز األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح )ب( 

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )ج( 

اتفاقية حظر استعمال األسلحة النووية )د( 

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا واملحيط الهادئ )ه( 

وسط  يف  األمن  بمسائل  املعنية  الدائمة  االستشارية  املتحدة  األمم  لجنة  أنشطة  اإلقليمي:  الصعيد  عىل  الثقة  بناء  تدابري  )و( 
أفريقيا

استعراض تنفيذ التوصيات واملقررات التي اعتمدتها الجمعية العامة يف دورتها االستثنائية العارشة:  -  100

تقرير مؤتمر نزع السالح ) أ ( 

تقرير هيئة نزع السالح )ب( 

خطر االنتشار النووي يف الرشق األوسط  -  101

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الرضر أو عشوائية األثر  -  102

تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط  -  103

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية  -  104

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس األسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمري تلك األسلحة  -  105

تنشيط أعمال مؤتمر نزع السالح وامليض ُقُدماً بمفاوضات نزع السالح املتعّددة األطراف  -  106

حاء - مراقبة املخدرات ومنع الجريمة ومكافحة اإلرهاب الدويل بجميع أشكاله ومظاهره

منع الجريمة والعدالة الجنائية  -  107

املراقبة الدولية للمخدرات  -  108

التدابري الرامية إىل القضاء عىل اإلرهاب الدويل  -  109

طاء - املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة  -  110

تقرير األمني العام عن صندوق بناء السالم  -  111

اإلخطار الوارد من األمني العام بموجب الفقرة 2 من املادة 12 من ميثاق األمم املتحدة  -  112

انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الرئيسية:  -  113

انتخاب خمسة أعضاء غري دائمني يف مجلس األمن ) أ ( 

انتخاب ثمانية عرش عضواً يف املجلس االقتصادي واالجتماعي )ب( 

انتخاب خمسة أعضاء يف محكمة العدل الدولية )ج( 

انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وانتخابات أخرى:  -  114

انتخاب عرشين عضواً يف لجنة الربنامج والتنسيق ) أ ( 

انتخاب أعضاء لجنة القانون الدويل )ب( 

انتخاب تسعة وعرشين عضواً يف مجلس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة )ج( 

انتخاب عضوين يف اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالم )د( 

تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وتعيينات أخرى:  -  115
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تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ) أ ( 

تعييـن أعضاء يف لجنـة االشرتاكات )ب( 

إقرار تعيني أعضاء يف لجنة االستثمارات )ج( 

تعيني عضو يف مجلس مراجعي الحسابات )د( 

تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة )هـ( 

تعيني أعضاء يف لجنة املؤتمرات )و( 

تعيني أعضاء يف وحدة التفتيش املشرتكة )ز( 

إقرار تعيني مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان )ح( 

تعيني قضاة محكمة األمم املتحدة للمنازعات )ط( 

تعيني قضاة محكمة األمم املتحدة لالستئناف )ي( 

قبول أعضاء ُجُدد يف األمم املتحدة  -  116

متابعة نتائج مؤتمر قمة األلفية  -  117

اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب  -  118

متابعة االحتفال بالذكرى السنوية املائتني إللغاء تجارة الرقيق عرب املحيط األطليس  -  119

تنفيذ قرارات األمم املتحدة  -  120

تنشيط أعمال الجمعية العامة  -  121

مسألة التمثيل العادل يف مجلس األمن وزيادة عدد أعضائه واملسائل ذات الصلة  -  122

تعزيز منظومة األمم املتحدة:  -  123

تعزيز منظومة األمم املتحدة ) أ ( 

دور منظومة األمم املتحدة املركزي يف إدارة الشؤون العاملية )ب( 

إصالح األمم املتحدة: التدابري واملقرتحات  -  124

متابعة توصيات لجنة التحقيق املستقلة يف برنامج األمم املتحدة للنفط مقابل الغذاء بشأن التنظيم اإلداري والرقابة الداخلية  -  125

الصحة العاملية والسياسة الخارجية  -  126

للقانون  الجسيمة  االنتهاكات  الجماعية وغري ذلك من  اإلبادة  أعمال  املسؤولني عن  الدولية ملحاكمة األشخاص  الجنائية  املحكمة   -  127
اإلنساني الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة الجماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة 

يف أرايض الدول املجاورة بني 1 كانون الثاني/يناير و31 كانون األول/ديسمرب 1994

املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل التي ارُتكبت يف إقليم يوغوسالفيا   -  128
السابقة منذ عام 1991

آلية ترصيف األعمال املتبقية للمحكمتني الجنائيتني  -  129

التعاون بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالتحاد الربملاني الدويل  -  130

التقارير املالية والبيانات املالية املراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات:  -  131

عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم ) أ ( 

صناديق التربعات التي يديرها مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني )ب( 

املخطط العام لتجديد مباني املقر )ج( 

استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة  -  132

امليزانية الربنامجية لفرتة السنتني 2010 - 2011  -  133

امليزانية الربنامجية املقرتحة لفرتة السنتني 2012 - 2013  -  134

تخطيط الربامج  -  135

تحسني الحالة املالية لألمم املتحدة  -  136

خطة املؤتمرات  -  137

جدول األنصبة املقّررة لقسمة نفقات األمم املتحدة   -  138

إدارة املوارد البرشية  -  139
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وحدة التفتيش املشرتكة  -  140

النظام املوحد لألمم املتحدة  -  141
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إقامة العدل يف األمم املتحدة  -  143

الجسيمة  االنتهاكات  من  ذلك  وغري  الجماعية  اإلبادة  أعمال  عن  املسؤولني  األشخاص  ملحاكمة  الدولية  الجنائية  املحكمة  تمويل   -  144
للقانون اإلنساني الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة الجماعية وغريها من االنتهاكات 

املماثلة يف أرايض الدول املجاورة بني 1 كانون الثاني/يناير و31 كانون األول/ديسمرب 1994
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